Bij CONTRALOAD zorgen we sinds 2004 voor een groene logistieke service in heel Europa. Met
onze hoofdzetel in Aartselaar, nabij Antwerpen, en kantoren verspreid over het Verenigd
Koninkrijk, Spanje, Frankrijk, Italië, Duitsland, Polen en Turkije, zijn wij de expert en marktleider in
pooling van kunststof pallets en containers in een B2B omgeving. Met 3000 klanten in meer dan
26 landen bieden wij het grootste Europese netwerk aan voor pallets en IBC’s.
Voor ons A-Team (Asset Team) in Aartselaar, zijn wij momenteel op zoek naar een gemotiveerde

Audit Analist (m/v)
met een passie voor cijfers!

Taakomschrijving
•

Als Audit Analist ben jij verantwoordelijk voor een optimale stock audit planning en opvolging
van onze assets.

•

Bovendien analyseer en verwerk je stock audits binnen ons eigen Pool-IT systeem.

•

Je communiceert op een professionele en vlotte manier met je collega’s en maakt
gedetailleerde verslagen over de bevindingen van audits.

•

Samen met het A-team denk je mee na over verbeteringen van ons processen:
Je volgt het audit proces op en doet voorstellen aangaande wijzigingen/procedures/controles
met doel van een maximale verliespreventie.

•

De functie van Audit Analist is gevarieerd en biedt dagelijks nieuwe uitdagingen.

Profielomschrijving
•

Je beschikt over een Bachelor-diploma of gelijkwaardig door ervaring. Een eerste analytische
ervaring is een pluspunt.

•

Je bent nauwkeurig en houdt van uitdagend puzzelwerk.

•

Wij zijn op zoek naar een gemotiveerd, gedreven en leergierig persoon.

•

We zoeken iemand met een no-nonsense en gestructureerde aanpak. Je lost problemen op
en stuurt bij waar nodig.

•

Als Audit Analist hou je ervan om proactief, praktisch en onafhankelijk te werken.

•

Je beschikt over een goede kennis van de MS Office applicaties, met de klemtoon op Excel.

•

In onze internationale omgeving beschikt u over goede communicatie skills en een goede
talenkennis van Nederlands en Engels.
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Aanbod
•

Voor onze nieuwe Audit Analist voorzien wij een contract van onbepaalde duur.

•

Naast een aantrekkelijk verloningspakket mag je extralegale voordelen zoals maaltijdcheques,
ecocheques en verzekering verwachten.

•

In ons Belgisch kantoor te Aartselaar werken ongeveer 45 mensen. Teamwerk staat er centraal
en in onze open-space kantoren heerst een warme en ontspannen sfeer met regelmatige sport
activiteiten en team-evenementen.

•

Bij Contraload gaan we prat op onze groene dienstverlening en moedigen we onze
werknemers aan om mee te werken aan onze groei.

Wil jij binnenkort deel van ons A-Team uitmaken? Stuur dan jou CV en motivatie naar
jobs@contraload.com!
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